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Så er det atter tid til en opdatering vedrørende fuglelivet og arbejdet ved Blåvand Fuglestation, og denne
gang drejer det sig om perioden maj‐juni 2015. I dette nyhedsbrev har vi forsøgt, at opdele nyhederne i
afsnit – ringmærkningen, optællingerne/trækfugleobservationerne og øvrigt.
I foråret 2015 var det ringmærkningen, der blev forsøgt dækket hver eneste dag, mens tællinger og
trækfugleobservationer kun blev gennemført, hvis der var folk til det. Dog har der i år været en særdeles
god dækning af Sydhukket, hvorfra man primært følger fugletrækket om foråret.
Ringmærkningen
Det dårlige vejr som prægede det meste af april forsatte næsten ufortrødent videre i maj, og vi var som
mange andre træksteder plaget af kulde og NV‐lige vinde gennem det meste af måneden og desværre
også i juni. Det resulterede i en af de ringeste sæsoner (frem til og med 15. juni) i ringmærkningens
historie fra opstarten af den systematiske ringmærkning i 1984 og frem til i dag. Året kom til at minde
meget om 2010, hvor der også herskede megen vestenvind, og hvor rigtig mange arter optrådte i meget
begrænsede antal.
I nedenstående tabel kan ses, hvor fåtalligt fire udvalgte blev ringmærket i foråret 2015.
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For første gang kom antallet af Løvsangere (t.v.) om
foråret under 100 fugle. Allerede sidste efterår kun‐
ne man måske fornemme, at noget ikke var som det
skulle være, da arten også her optrådte med sit
hidtil dårligste år.

Blandt de ringmærkede Løvsangere optrådte dette
grålige individ (t.h.), som har karakter af racerne
’acredula’ og ’yakutensis’. Disse racer af Løvsang‐
eren yngler henholdsvis meget nordligt i Sibirien
og i det centrale og østlige Sibirien.
Samlet set nåede sæsonen, som løber fra 1. marts til og med 15. juni op på 1.504 fugle. Der er egentligt
et ganske tilfredsstillende resultat, men det skal ses i sammenhæng med en udsædvanlig god marts, hvor
især et stort antal Solsorte trak et stort læs. Uden disse fugle, havde der manglet et par hundrede fugle,
og den samlede mærkning ville således have været med et meget magert udbytte.
Et af forårets hele store samtaleemner her på stationen og i det øvrige ”Fugle‐Danmark” var en mulig
Grøn Sanger, som blev fanget den 28. maj. Denne sjældne fugl delte vandene blandt fagfolk rundt om i
Europa, som argumenterede for og i mod formodningen. Arten minder meget om en anden fåtallig gæst
herude, nemlig den meget lignende Lundsanger, som første gang blev registreret om foråret i 1991 og
frem til nu er blevet ringmærket 13 gange i alt. En korrekt bestemmelse af årets fugl vil ske ved hjælp af
en undersøgelse af DNA fra en fjer fra fuglen.

Mulig Grøn Sanger den 28. maj 2015 ‐ og i så fald en ny art til Danmark.
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Til sammenligning med den mulige Grøn Sanger ses her en Lundsanger fra juni 2014.
Af andre smukke og dejlige oplevelser fra ringmærkningen kan nævnes en Sydlig Nattergal, som blev den
første siden 2011 og første fund i juni. Desuden den første 3k+ Husrødstjert han i mere end 10 år samt en
smuk han af Sydlig Blåhals med den hvide strubeplet.

Observationer af trækfugle
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Sydhukket blev rigtig godt dækket i år, og Bent Jakobsen tilbragte megen tid sammen med en håndfuld
andre, inkarnerede ’Blåvandbirdere’ på det foretrukne punkt for observationer af forårstræk. Og det
kunne tydeligt ses på de flotte antal af Lommer og Kjover samt andre fåtallige havfugle.
Trækket af Lommer var rigtig godt i perioden, og som sædvanligt var det Rødstrubet Lom, der domi‐
nerede totalt. Det store antal medførte også en ny dagsrekord af artsbestemte Rødstrubede Lommer, da
der den 6. maj blev talt 1.032 fugle, hvilket var en klar forbedring af den gamle rekord fra 10. maj 2010,
hvor der blev talt 803 individer. De Almindelige Kjover havde også en fremragende sæson, hvilket nok
skyldes den gode dækning samt den kraftige vestlige vind, der dominerede i hele perioden.
I nedenstående tabel er observationerne af trækkende Almindelig Kjove opstillet for årene 2010‐2015.

ÅR
2015
2014
2013
2012
2011
2010

ANTAL
85
38
29
37
58
31

1. IAGTTAGELSE
23. MARTS
07. APRIL
07. APRIL
08. APRIL
19. APRIL
05. APRIL

Af andre interessante trækkende fugle der blev observeret fra både Sydhukket og andre ’obsposter’, kan
nævnes flere Dværgfalke og Lærkefalke end normalt, stationens 3. forårsfund af en indtrækkende, smuk
2k han af Steppehøg den 3. maj og samme dag den største flok af Røde Glenter (3 ex.), der er registreret.
En adult lys Mellemkjove med ”golfkøller” den 24. maj bragte også smilene frem. Derudover kan nævnes
tre Biædere, flere Gulirisker og mange andre ’småsjældenheder’.
Men uden sammenligning blev årets
oplevelse i den yderste klitrække, da
den sagnomspundne SORTBRYNEDE
ALBATROS den 28. maj for første gang
kom forbi Blåvand. Fuglen blev
opdaget af Bent Jakobsen på den
mest vanvittige måde, man kan
forestille sig…. En regntung dag med
masser af blæst bliver den opdaget fra
fuglestationen ud gennem vinduet, da
den kom trækkende i klitrækken og
herefter gav sig til at kredse lidt rundt
om fyret, inden den atter forsvandt sydpå. Det udløste en stemning som til en anden VM‐finale i fodbold,
og det til trods for, at der kun var 6 heldige ’birdere’, der så den. Det var først på dagen, og eventuelt
sovende naboer må have fået deres livs chok med de kæmpebrøl, der blev udstødt fra parcellen dén dag!
Undskyld, gode naboer!
Se det første – og ringeste – foto af en Sortbrynet Albatros ved Blåvand (o.f.)
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Med til historien hører også, at fuglen faktisk også rastede på stranden syd for hukket den 7. juni, da den
på ganske tæt hold blev set og fotograferet af en tysk ravsamler……!
Øvrige nyheder
Igennem hele perioden blev der arbejdet intenst med at få færdigbygget det nye ringmærkningslabo‐
ratorium, og der mangler nu ikke mange timers arbejde før dette første step i et meget større projekt er
afsluttet. Der skal lyde en stor tak til alle, der har bidraget med deres entusiastiske arbejdskraft samt de
sponsorer, der har bidraget til, at vi har kunnet virkeliggøre ringmærkningsrummet…. Mange tak!
Til samme boldgade hører, at finansieringen af en Helgolandsruse nu også er faldet helt på plads, og at
der derfor er indsendt en ansøgning til Naturstyrelsen om dispensation til at opføre rusen i Fyrhaven.
Blåvand Fuglestation har i perioden også haft et godt møde med Varde Kommunes afdeling for Plan,
Kultur og Teknik, som bl.a. har medført, at stationen nu har fået en plads i styregruppen for projektet
’Udviklingen af Blåvands Huk’.
Desuden er der nedsat en strategigruppe, som mødes hver 14. dag for at arbejde på, at få flere drømme
omkring stationen gjort til virkelighed. Mere herom i de kommende nyhedsbreve.
Afslutningsvis yderligere lidt fotos af dejlige ’flyvende væsener’, der har gæstet Blåvand i maj og juni.

En rastende Storkjove gjorde livet surt for de lokale Sølvmåger. Samlet blev der set to Gulhovedet Gul
Vipstjert på Hukket, hvilket er lidt udsædvanligt. Og næsten som en fugl ‐ en kolibri ‐ fløj den store sværmer
af Duehalen kortvarigt rundt i et rasende tempo og sugede nektar af blomsterne i den yderste klitrække.

Nyhedsbrevet for Blåvand Fuglestation søges udsendt fire gange årligt, og henvender sig til alle med et
tilhørsforhold til stationen og/eller interesse for stationens virke som en del af dansk fugleforskning og som en
del af formidlingen af naturen ved Blåvandshuk.
Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet kan det afmeldes ved henvendelse til Blåvand Fuglestation, ligesom der
også meget gerne modtages forslag til indhold, nye modtagere m.v.. Det kan ske på mail‐adressen:
blf.nyhedsbrev@gmail.com

Denne udgave er redigeret af Henrik Knudsen og John Frikke.

Blåvand Fuglestation – 50 år i fuglenes tjeneste…
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